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Puheenjohtajan porinat
Hyvät autourheilun ystävät !
Luminen talvi on taas kerran takana.
Tahkon jäädytys onnistui melko
mukavasti, olihan pakkasherrakin
mukana talkoissa. Parkkiohjauskaan ei ole vaatinut niin
paljon miehitystä, kun käytössä oli uudet lahdenpohjan
pysäköintialueet.
Kilpailurintamallakaan ei tänä talvena kovin raskasta
ollut, Itärallin pitkä piksi oli suurin ponnistus.
Järjestelyt sujuivat hienosti Horttanaisen Akin johdolla.
Tulevana kesänä pyydän jäsenistöä varautumaan
heinäkuun alun viikonlopun rumbaan, ja erityisesti
oman ralliprintin tehtäviin.
Kiitän jo nyt kaikkia toimintaamme osallistuneita
henkiöitä ja tahoja. Toivottavasti talkoohenki jatkuu,
myös uuden eduskunnan aikana.
Hyvää kevättä kaikille!
Nilsiässä 19.4.2011

Ville Pentikäinen,
puheenjohtaja

Nilsiän Urheiluautoilijat ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään toisena pääsiäispäivänä, ma
25.04.2011 klo 19.00 alkaen NilUA kerhohuoneella,
osoitteessa Nilsiäntie 71, Nilsiä.
Esillä sääntöjen määräämät asiat
(toimintakertomus, tilinpäätös,
tilintarkastuskertomus, vastuuvapaudet vuodelta
2010).
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla.
Tervetuloa !

Hallitus

Telttakaluston uudet hinnat toukokuusta
alkaen.
Suuren kysynnän (ja kulumisen) johdosta olemme
joutuneet nostamaan telttojen vuokraushintoja.
1.5.2011 alkaen veloitamme teltasta 100 euroa/vrk +
0,45 euroa/km. Pystytys 30 euroa.
NilUA:n aktiivitoimijoille puoleen hintaan. .
Pöytä+2 penkkiä irtoaa 15 eurolla, ja näitähän on jopa
200 hengelle. Varaa kesän juhliin kalusto ajoissa!
Ja niitä vanhoja vuokrataan 80 euroalla.

Kartingkerhon autot on jo huollettu !
Lauantaina 28.5. klo 12.00 starttipäivän pitävä
suosittu mikroautokerho saa käyttöönsä täysin
huolletut, osin kokonaan uusitun ajokaluston
Kesän muut ajopäivät ja vuorot ilmoitamme
netissä ja sähköpostilla, jos olet ilmoittanut sen
NilUA:n osoitteistoon.
Kertokaa myös kavereille, että tähän
vauhdikkaaseen harrastukseen kannatta lähteä
tutustumaan.

Kiitokset!
Talven rallit, sprintit ja jokkikset on onnellisesti
takana. Seuramme kyseisten tapahtumien
vastuumiehet haluavat kiittää kaikkia mukana
olleita tärkeästä toiminnasta seuramme ja yleensä
autourheilun hyväksi tehdystä työstä.

Kartingkausi alkaa Porista
Su 3.7.2011 rallisprintti Halunalla
Järjestelyt ovat taustalla jo pitkällä, mm.
turvatarkkailija on tutustunut ja hyväksynyt reitin.
Kutsu julkaistaan toukokuun alkupuolella, ja
osanottajia odotetaan vähintään 75 autoa.
Varatkaahan aikaa toimitsijahommiin

2012 F-cupin ralli?
AKK panttaa toistaiseksi arvorallien kalenteria
tulevalle vuodelle. Nilsiäänhän on anottu F-cupin
osakilpailua syksylle. Saa nähdä, mitä rallin
lajiryhmä ja hallitus tulevat päättämään…

Tänään torstaina lähteen seuran karting-team
Poriin Kevätpärräykseen. Reissussa menee
pääsiäispyhät viideltä kuskilta. Toivotamme onnea
ja menestystä kisamatkalle!

Englanti kutsuu !
Korhosen Jukka lähtee Fiestalla valloittamaan
kansainväliset erikoiskokeet. Laivan kokka
suunnataan Englantiin, jossa Pirelliralli ajetaan
Vapun aattona. Toivotamme onnea ja menestystä
reissulle!

Tallilla huhuavat, että…
 Tallinnan rallireissu jouduttiin perumaan, koska
kiinnostusta ei ollut tällä kertaa tarpeeksi. Tehkää
ehdotuksia, minne ensi vuonna suunnataan, ja mikä
on matkan pääteema. Myös kesäkauden
päätäjäiset kaipaa uutta formaattia (ja innokkaita
puuhamiehiä).
 Rallin F-cupissa Korhos-Corolla on kovassa
käytössä, sillä mestaruutta sillä jahtaavat junnuissa
Janne korhonen-Juha Asikainen, ja senioreissa isäpappa Juha kartturinaan Janne.
 Halunan sprinttiaattona tarvitaan jälleen 30 henkeä
Tahkon maastopyöräkisaan liikenteenohjaukseen.
 Kesällä on vielä pari erikoiskoetta organioistavana:
ensin Kaavin ralliin 13.8. ja lopusi 17.9. Iisalmeen.
Suomen MM-rallin tilanne on vielä avoin.
 Helsingin American Car Showssa Korhos´Janne
esittelee kalustoaan ja kertoo, millä paletilla
lähdetään loppuuvuoden koitoksiin.
 Jos tuossa ohessa on jäsenmaksulasku tälle
vuodelle, odotamme suoritusta ennen vappua,
kiitos!
 Neste Oil ralliin on NilUA:ta kysytty Lahden lähellä
olevalle, kaksi kertaa perjantaina ajettavalle
pätkälle. Asiaa mietitään kevätkokouksen jälkeen.
Ilmoittele, jos olet halukas bussikeikalle.
 Vappuna taas perinteinen jokkiskisa Kemorassa,
jonne Nilsiästäkin lähtee kymmenkunta kuskia

NilUA:n eri sektoreiden vastuuhenkilöt:
- Tahkon projektit
- Simetek-rallisprint
- Testi- ja harjoitus-ek:t
- Ralliyhdyshenikö
- Karting ja nuoriso
- jäsentenväliset
- jäsenasiat ja tiedotus

Ville Pentikäinen
Antti-Jussi Keinänen
Pekka Föhr
Esko Lappalainen
Kari Ahonen
A Horttanainen &
V Väätäinen
Saku Parviainen

NilUA:n hallitus kaudella 2011:
Puheenj. Ville Pentikäinen
Varapj
Esko Lappalainen
Sihteeri:
Saku Parviainen
Jäsenet
Kari Ahonen
Pekka Föhr
Aki Horttanainen
Veijo Väätäinen

050 5532 225
044 2709 170
050 5547 387
050 3498 091
040 5715 944
050 3765 524
0440 844 848

Nettisivut: www.nilua.fi
sähköposti: toimisto (at) nilua.fi
Pankkitili: 128 530 – 6101 297

MUISTA :
Su 3.7.2011
SIMETEK –rallisprint Halunalla

